
می کند سازمان نظام مهندسی  اردبیل  ربگزارکارگروه  مالی و  مالیاتی 
:مدرس دوره 

دکتر   فیروز بیگ زاده
مالیاتی کانون مشاوران عالی عضو 

وژیه اعضاء محترم جامعه مهندسی  استان اردبیل





مقدمه

پیش نیازهای ارسال اظهارنامه عملکرد

 قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی95تعیین گروه شغلی براساس آیین نامه اجرایی ماده

 (نحوه محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد )100توضیحاتی در خصوص تبصره ماده

 100نحوه تکمیل فرم مربوط به تبصره ماده

نحوه تکمیل ثبت نام کد اقتصادی

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

 (نرخ محاسبه مالیات و معافیت مالیاتی)قانون مالیاتهای مستقیم 131ماده

 قانون ماليات مستقيم 155ماده

 معافيت ها

 عمومیمقررات

 مودیانوظایف



ونقاناصالحاتآخرینخصوصدراردبیلمهندسینظامسازمانعضومهندسانبهرسانیاطالعوآموزشمنظوربهکارگاهاین

ازاستفادهنحوهوآنمشمولین100مادهتبصرهجزییاتتوضیحمهندسان،شغلیبندیگروهبرآنتاثیرومستقیممالیاتهای

عملکرداظهارنامهارائهتصویریراهنمایو1400سالدراقتصادیکدنامثبتچگونگی،1400سالعملکردبرایمذکورتبصره

.گیردقراراستفادهمورداستوامیدشدهتهیه،1400سال



:پذیردانجامبایستمیزیرمراحلاظهارنامهالکترونیکیارسالازقبل

اصالحیمستقیممالیاتهایقانوناساسبرشغلیگروهتعیین

(1400سالعملکردبرایمقطوعمالیاتمحاسبه)100مادهتبصرهازاستفادهنحوهومشمولینجزییات،ازاطالع

اقتصادیکدنامثبتتکمیل

مربوطههایهزینهچنینهمو1400سالدرریالیدرآمدمیزانازاطالع



قانونبهنسبتمشاغلبندیگروه30/04/94اصالحیمستقیممالیاتهایقانون95مادهموضوعاجرایینامهآئینبهتوجهبا

(...ووکیل،مهندس،پزشکمثالعنوانبه)شغلنوع1394سالتاوقبلیقانوندرکهشرحبدیناست؛یافتهتغییرکامالقبلی

وهااظهارنامهودربودندقانون96ماده"ب"بندمشمولمذکورقانونبراساسوبودمالیاتیمودیانشغلیگروهکنندهتعیین

(30/04/94اصالحی)جدیدقانوندرامانمودند،میاعالمخودشغلیگروهعنوانبهرا"ب"بندخوداقتصادیکدنامثبت

مربوطهالسدر(درآمدمیزان)فعالیتحجمبلکهنیست؛شغلیگروهتعیینمالکفعالیتنوعدیگرخاص،مشاغلبرخیبجز

جدولالعهمطبااظهارنامهارسالبهاقدامازقبلاستالزمدلیلهمینبهباشد،میمالیاتیمودیانشغلیگروهکنندهتعیین

.نماییداقداماظهارنامهارسالبهنسبتاقتصادیکدنامثبتاصالحازپسوتعیینراخودشغلیگروهابتدازیر



:اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می شوند: گروه اول-الف

کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان-1

صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یامراجع ذیربط-2

صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر-3

صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی-4

صاحبان مشاغل صرافی-5

صاحبان فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط-6

صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم-7

صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری-8

هارنامه اظ)دو سال قبل براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد ( فروش کاال یا فروش توام کاال و ارائه خدمت) سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی -9

ای مندرج در به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمده. تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می باشد

آنها ( فروش کاال یا فروش توام کاال و ارائه خدمت)آخرین درآمد قطعی شده یا ( می باشد1399مبنای گروه بندی سال 1397اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 

(ونی ویمشروط به ابالغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قان. )بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد



دو سال قبل آنها و یا ( فروش کاال یا فروش توام کاال و ارائه خدمت)سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی : گروه دوم-ب 

بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ ( فروش کاال یا فروش توام کاال و ارائه خدمت) آخرین درآمد قطعی شده آنها 

.(مشروط به ابالغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی. )پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد

.صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو این گروه محسوب می شوند: گروه سوم: ج

بر اساس این آیین نامه سازمان امور مالیاتی می تواند تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع 

مودیان مذکور از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعالم مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه . فعالیت را تهیه و اعالم نماید

نصاب های تعیین شده %( 50)اول خواهند بود و در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد

.فوق الذکر مبنای گروه بندی می باشد

ضمنا صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در اولین سال تأسیس، به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو 

گروه اول طبقه بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی 

.شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی خود عمل نمایند

.همچنین در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت مالک عمل می باشد



؟چيستتوافقانجاممزایای

1400سالمدارکواسنادنگهداریازمعافیت•

عملکردمالیاتیاظهارنامهتسلیمازمعافیت•

سالشدهتعیینمالیاتشدنقطعی•

نمایند؟توافقرا1400سالمالیاتتوانندمیمشاغلازگروهکدام

درشدهتعیینمیزانبرابر100آنهاخدماتوکاالفروشمجموعکه(سومودوم،اول)شغلیگروهسههر

نمایندم.م.ق100مادهتبصرهفرمتواندمیباشد،ریالمیلیاردهشتچهلیعنیمستقیمهایمالیاتقانون84ماده

چقدراست؟درتوافققبلسالبهنسبتمالياتافزایشميزان

لقبسالمالیاتبهمشخصدرصـدیافزایشبالزوماًواستقبلسنواتبامتفاوت1400سالمقطوعمالیات

امورمانسازاطالعاتیهایپایگاهازدریافتیوموجوداطالعاتاساسبرمقطوعمالیاتبلکه.گرددنمیتعیین

.شودمیتعیینمقرراتوقوانیناساسبروموردحسبابرازیفروشیامالیاتی



شمارهدستورالعملالفبند1جزءهمچنینو1401سالبودجهقانون«6»تبصره«م»بنداساسبر

سی»،1400سالعملکردبرای100مادهتبصرهمعافیت هایازبرخورداریسقف،1401/3/3مورخ200/1401/527

درآمدنصابحدترتیب،اینبهبودشدهگرفتهنظردر(حقوقدرآمدبرمالیات)م.م.ق84مادهمعافیت«برابر

معادل،1400سالعملکردبرای100مادهتبصرهتسهیالتازاستفادهبرایمشاغلصاحبانفروشازحاصل

.بودتومان1,440,000,000

مالیات هایقانون100مادهتبصرهاجراینحوهخصوصدر1401/3/16مورخمالیاتیامورسازماناطالعیهطبق

مادهموضوعمعافیتبرابرصدبهم.م.ق100مادهتبصرهتسهیالتازاستفادهبرایمودیاندرآمدسقفمستقیم،

دماتخارائهیاوکاالفروشازحاصلدرآمدکهکاروکسبصاحبانکلیهاساساینبر.یافتافزایشم.م.ق84

100مادهتبصرهمزایایازمربوطهفرمتکمیلبامی توانندباشد،ریال48,000,000,000ازکمتر،1400سالدرآنها

.نماینداستفاده

https://www.intamedia.ir/news/ID/13284/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-100-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85


(84مادهبرابر100).باشدریال48000000000ازبیشآنهافروشکهمودیانی

نیستآنهاپذیرشمورد،1400شدهتعیینقطعیمالیاتکهمودیانی.

(دباش137مادهجز).باشندمیخودمالیاتمشمولدرآمدازپرداختیدرمانیهایهزینهکسرمتقاضیکهمودیانی

زاسوانح،حوادثازناشیهایخسارتنظیر)هستندخودمالیاتمشمولدرآمدازواردههایخسارتکسرمتقاضیکهمودیانی

(باشد165مادهجز)(مترقبهغیراتفاقاتوطوفانوخشکسالیوآفاتبروز،سوزیآتشسیـل،زلـزلـهقبیـل

هااهدانشگ،مدارساحداثوبازسازیبهکمکمانندباشندمیمالیاتمشمولدرآمدازخودهایکمککسرمتقاضیکهمودیانی

کتابخانهواحمرهاللخمینیامامامدادکمیته،بهزیستیمراکز،هاآسایشگاهوتربیتیهایاردوگاهیاودرمانیبهداشتیمراکز،

(باشد172مادهجز)ها



یکدرتکفلتحتخواهروبرادرومادروپدرواوالدوهمسریاخودمعالجهبابتمودیهرپرداختیدرمانیهزینههای:137ماده
تأییدبهانچهچنونمایدگواهیراوجهدریافتباشدایرانمقیمپزشکیادرمانیموسسهکنندهدریافتاگرکهاینشرطبهمالیاتیسال

بهورمزبهزینهپرداختاستگرفتهصورتایرانازخارجدرمعالجهالزمامکاناتفقدانعلتبهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت
باشد،رسیدهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتیامعالجهمحلکشوردرایراناسالمیجمهوریدولترسمیمقاماتگواهی

درآمدازدرمانیبیمههایوزندگیوعمربیمههایعانوابابتایرانیبیمهموسساتبهحقیقیشخصهرپرداختیبیمهحقهمچنین
.دمیگرکسرمودیمالیاتمشمول

رمترقبهغیاتفاقاتوطوفانوخشکسالیوآفاتبروزآتشسوزی،سیل،زلزله،قبیلازسوانحوحوادثاثربرکهمواردیدر:165ماده
یایدولتموسساتیاوزارتخانههاطریقازواردهخسارتوگرددواردخساراتیخاصیمودیانیامودیبهیاکشورمنطقهیکبهدیگر

رآمددازواردهخسارتمعادلمیتواندداراییواقتصادیاموروزارتنگرددجبرانعامالمنفعهموسساتیاوبیمهیاسازمانهایشهرداریها
اثردرآناناموال(%50)درصدپنجاهازبیشکهمودیانازدستهآنبهنسبتوکسربعدسنواتوسالآندرمودی،مالیاتمشمول
بدهیزاقسمتییاتماموزیرانهیأتتصویببانمیباشندخودمالیاتیبدهیهایپرداختبهقادرواسترفتهبینازمذکورحوادث
نمایدطوالنیتقسیطیابخشودهراآنهامالیاتی

صورتبهآننظایروکمکیابازسازیمنظوربهدولتطرفازشدهتعیینهایحساببهکهوجوهی(%100)درصدصد:172ماده
قیحقویاحقیقیازاعماشخاصبالعوضنقدیغیرهایکمکیاوتخصیصییاپرداختیوجوههمچنینومیشودپرداختبالعوض
وتربیتیهایاردوگاهیاودرمانیوبهداشتیمراکزوعالیآموزشمراکزمدارس،دانشگاهها،تکمیلیاواحداثتجهیز،تعمیر،جهت

طبق(دولتی)هنریوفرهنگیمراکزوکتابخانهواحمرهاللجمعیتو(ره)خمینیامامامدادکمیتهوبهزیستیمراکزوآسایشگاهها
اراییدواقتصادیاموروپزشکیآموزشودرمانبهداشت،آوری،فنوتحقیقاتعلوم،پرورش،وآموزشوزارتخانههایتوسطکهضوابطی
(میباشدکسرقابلکردخواهدانتخابمودیکهمنبعیپرداختسالعملکردمالیاتمشمولدرآمدازمیشودتعیین



مودیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد-101ماده)مشاغلساالنهمعافیتجملهازصفرنرخوهامعافیتکلیهازمحرومیت
موضوعتمعافی میزانتاکرده اندتسلیممقررموعددرفصلاینمقرراتطبقراخودمالیاتیاظهارنامهکهفصلاینموضوع

خواهدمالیاتمشمولقانوناین(131)مادهدرمذکورهاینرخبهآنمازادومعافمالیاتپرداختازقانوناین(84)ماده
(.استجاریبعدبه1382سالعملکردبهنسبتفوقمعافیتازاستفادهبرایاظهارنامهتسلیم شرط.بود

کهاونمایندهیامودیکهمواردیکلیهدر-192ماده)بخششقابلغیر٪30،مالیاتیاظهارنامهتسلیمعـدمجریمـهتعلق
مقررموعدردآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفمالیاتپرداختبابتازقانوناینمقرراتموجببه

قانوننایموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیاتسیدرصدمعادلبخشودگیغیرقابلجریمهمشمولنکند،اقدام
(.میباشدمودیانسایربرایمتعلقمالیاتدرصددهو

اظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولآمددر-97ماده)رسیدگیاساسبرمالیاتمطالبه
خواهدباشد،هقرارگرفتپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمودیمالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمیمالیاتی

ویارهامعاساسبرراآنهاازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیاظهارنامههایتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بود
دراتیمالیاظهارنامهارائهازمودیکهدرصورتی.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونهطوربهیاوشدهتعیینشاخصهای

وفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشورمالیاتیامورسازمانکند،خـودداریمقرراتبامطابقوقانونیمهلت
در.ندمیکاقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتیجامعطرحازمودیانشدهکسباقتصادیاطالعات
قرراتممطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسیمدتظرفچنانچهمودیاعتراضصورت
اعمالوجریمههاتعلقازمانعحکماینمیگیرد،قراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمودیاعتراضکند،اقداممربوط

(.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدممجازاتهای



آنسررسیدهایدرمالیاتپرداختعدم.باشدمیتقسیطقابلمساویصورتبهماهچهارتاحداکثر،شدهتوافقمقطوعمالیات

.شدخواهددرماه2/5٪،دیرکردجریمهتعلقموجب

پرداختبرایقانونایندرمقرررسیدسرازقبلمالیهرسالعملکردمالیاتبابتپرداختیالحسابعلیـ190مادهطبق)

تعلقممالیات ازکهبودخواهدمقرررسیدسرتاماههرازایبه پرداختیمبلغدرصدیکمعادلجایزه ایتعلقموجب عملکردمالیات

(.بود خواهدماههرازایبهمالیات%5/2معادلجریمه ایتعلقموجبموعدآن ازپسمالیاتپرداخت.شدخواهدکسرعملکردهمان



تبصرهمفرماهخردادپایانتاواظهارنامهتسلیمازبعداگر،بنابراین.ستمودیاقدامآخرین،مالک،بله

یزناینبرعکس.گرددمیتلقییکنلمکاناظهارنامهواستپذیرشموردفرم،شودتکمیل100ماده

قرارلعممالکاظهارنامهوبودهباطلتوافق،شودتسلیماظهارنامهتکمیلازبعداگریعنی.استصادق

(2بند)گرفتخواهد

آیا صاحبان مشاغلی که ماليات سال قبل آنها قطعی نشده می توانند فرم توافق را تکميل نمایند ؟

این،یابدشکاهمالیاتیدادرسیمراحلدرقبلسالمالیاتاگرلیکناستمیسرتشخیصیمالیاتدادنقرارمبناباکاراین،بله

داشتنخواهدشدهتوافقمالیاتمیزانبرتاثیریامر



مالیاتکسرازپسمتعلقهمالیاتمطالبهموردحسبومحاسبهبهنسبت،باشدریال48000000000ازکمترکلدرآمداگر

کهاونمایندهیامودیکهمواردیکلیهدر-192ماده).شدخواهداقدام(192ماده)درآمدکتمانجریمهمحاسبهبدونمقطوع

مشمولند،نکاقداممقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفمالیاتپرداختبابتازقانوناینمقرراتموجببه

سایریبرامتعلقمالیاتدرصددهوقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیاتسیدرصدمعادلبخشودگیغیرقابلجریمه

(.میباشدمودیان

تعلقبدون،جـرائمکلیـهبامالیاتوبودهخـارجتـوافـقازمـودی،بـاشـدریـال48000000000ازبیشتردرآمداگر

کهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولآمددر-97ماده).شدخواهدمطالبهم.م.ق97مادهمقرراتوفقمعافیتیهیچگونه

باشد،قرارگرفتهپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمودیمالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمیمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلف

تعیینهایشاخصومعیارهااساسبرراآنهاازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیاظهارنامههایتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهد

راتمقربامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمودیکهدرصورتی.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونهطوربهیاوشده

جامعرحطازمودیانشدهکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشورمالیاتیامورسازمانکند،خـودداری

رگبابالغتاریخازروزسیمدتظرفچنانچهمودیاعتراضصورتدر.میکنداقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتی

اینگیرد،میقراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمودیاعتراضکند،اقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیص

(.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدممجازاتهایاعمالوجریمههاتعلقازمانعحکم



101عدم تعلق معافیت ماده -1

که در کمترین حالت موجب دو برابر 131و محاسبه مالیات با نرخ ماده 100عدم بهره مندی از ضریب تعدیل تبصره ماده -2
شدن مالیات آن ها می شود

تعلق جریمه کتمان درآمد نسبت به اطالعاتی که در اظهارنامه ثبت نکرده باشند-3

جریمه دفاتر برای اشخاص گروه اول -4

.فقط گردش پوز لحاظ شده ولی در رسیدگی اظهارنامه ها گردش کل حسابهای مودی لحاظ میشود 100در تبصره ماده -5



.شودحقیقیاشخاصمالیاتیاظهارنامهسامانهواردmy.tax.gov.irآدرسطریقازبایستمیمحترممودی



1

2 ورودبهسامانه-3

دربایدمودیباشدندادهانجامنامثبتمودیکهصورتیدر
دوارراخودتولدتاریخوهمراهشمارهوکدملینامثبتقسمت

دیموبرایرمزعبوروکاربرینامشدانجامنامثبتوقتیکند
بهورودازبعدشدهسایتواردورودقسمتازکهشودمیارسال

الارسمودیهمراهشمارهبهتاییدبرایپیامکیککاربریپنل
.شودمی
قسمتازباشددادهانجامنامثبتقبالمودیکهصورتیدر

.هددمیانجامراعبوررمزبازیابیوکردواردملیکدفراموشی



نایکهدهدمینشانقسمتایندرمالیاتیپروندهازخالصه
کردارسالاظهارنامهبتوانتاباشدچهارگامبایدحتماقسمت

.دادانجامنقصرفعبایدصورتاینغیردر

گامچهار

ورود به اظهارنامه





صورتبهحقیقیشخصمشخصاتازبخشیصفحهدر
وودشمیدریافتاقتصادیکدنامثبتسامانهازاتوماتیک

ذکرهبالزم.گرددتکمیلشماتوسطبایستیآندیگربخش
.باشدمیالزامیدارستارههایبخشاطالعاتوروداست





بخشودشومیدریافتاقتصادیکدنامثبتسامانهازاتوماتیکصورتبهحقیقیشخصمشخصاتازبخشیصفحهدر

صورتیرد.باشدمیالزامیدارستارههایبخشاطالعاتوروداستذکربهالزم.گرددتکمیلشماتوسطبایستیآندیگر

نمودهثبتاقتصادیکدنامثبتسامانهدرراآنقبالکهخودمشخصاتتغییربهنیازاظهارنامهاطالعاتتکمیلحیندرکه

یبرروکلیکبااقتصادیکدنامثبتسامانهدرخودنظرموردتغییراتانجامازپستوانیدمیکنید،پیدااست

هتجبه.نماییداعمالخوداظهارنامهدرراتغییراتایناول،صفحهدرموجود"نامثبتسامانهازاطالعاتدریافت"کلید

"دکمهازطریقتغییر،بهنیازیابارگزاریعدمصورتدرپروندهکالسهشمارهومالیاتیواحدکدانتخابونمایش

جابجااباستبذکرالزم.نماییداقدام(مالیاتیواحدکدکنار)"مرتبطپروندهکالسهومالیاتیواحدهایتمامجستجوی

آنتاشدهوارداطالعاتکلیهاطالعات،ورودپنجرهبستنزماندروگردندمیذخیرهواردهاطالعاتصفحات،بینشدن

.شدخواهندذخیرهزمان

.شودمیبازخوانیشمااقتصادیکدنامثبتاطالعاتاز((ISICفعالیتفعالیتگروهزیرو((ISICفعالیتگروه

میدرجاستشدهاعالمشمابهمربوطهمالیاتادارهطرفازکهرا1399سالشدهقطعیمالیاتمبلغفرماخرردیفدر

عملکردمقطوعمالیاتبهنسبترشددرصدپنجنرخباآنکناریردیفدر1400سالعملکردمقطوعمالیاتمبلغ.گردد

.گرددمیاعالمشمابهومحاسبه1399سال



:مشخصات محل فعالیت 

وارد می ( در صورت داشتن)و سایر محل های فعالیت ( واحد کسبی)مربوط به شهرت کسبی و اقامتگاه قانونی صفحه دوم اطالعات در 

نام کد اقتصادی تطابق سامانه ثبت و اداره کل امور مالیاتی ثبت شده در ( واحد کسبی)در صورتی که استان محل فعالیت . گردند

در این حالت اگر . داده خواهد شدانطباق نمایش نداشته باشند، در هنگام بستن فرم ورود اطالعات اظهارنامه پیامی مبنی بر این عدم 

ابتدا آن را در سامانه ثبت نام کداقتصادی اصالح باشید بایستی در ورود این اطالعات در سامانه ثبت نام کداقتصادی اشتباه کرده 

موجود در صفحه اول فرم ورود اطالعات اظهارنامه این "ثبت ناماز سامانه دریافت اطالعات "نموده و سپس با کلیک بر روی کلید 

.مسئولیت آن با خود شخص خواهد بود در غیراینصورت . تغییر را در اظهارنامه خود نیز اعمال نمایید

:اطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی 

.را نشان می دهددر این بخش می توانید شماره حسابهای مربوط به فعالیت شغلی 

:اطالعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

و مرجع می باشد شماره مجوز شماره پروانه اشتغال بکار مهندسی شما . اطالعات پروانه اشتغال بکار مهندسی وارد شود2در ردیف 

تاریخ بهره برداری . شده استتاریخ صدور و اعتبار پروانه بر روی پروانه اشتغال بکار شما درج . صدور وزارت راه و شهرسازی است

.همان تاریخ صدور می باشد



نحوه تکميل ثبت نام کد اقتصادی 



مرحلهیکالکتروننامثبتفرایندشروعنقطه:الکترونیکنامثبتپیش-1
یمدریافتشماازایپایهاطالعاتمرحلهایندر.باشدمینامثبتپیش
هایینتاییدکلیدفشردنودرخواستیاطالعاتتکمیلازپسادامهدر.شود
تاییدراخوداطالعاتروزهفتتاچنانچه.شدخواهیدبعدیمرحلهوارد

.شدخواهدحذفخودکارصورتبهشدهایجادپروندهننمایید

اشمشدهثبتاطالعاتازبخشیمرحلهایندر:اطالعاتسنجیصحت-2
ودهشبررسیواستعالمسازمانیمختلفمنابعازنامثبتپیشمرحلهدر

اطالعاتدردلیلهربهچنانچه.گرفتخواهدقرارآزمونموردآنصحت
جددمشماوشدهدادهاطالعاتشمابهپیامکباموضوعشود،یافتمغایرتی

.نماییدتکراررایکمرحلهوشدهثبتپیشسامانهواردباید

شماامنثبتپیشاولیهاطالعاتچنانچه:کاربریاطالعاتارسالوتولید-3
جادایعبورکلمهوکاربرینامیکشمابرایگیردقرارسازمانتاییدمورد

ماشثبتیهمراهتلفنشمارهرویپیامکصورتبهاطالعاتاین.شدخواهد
وبودهمحرمانهکاربریاطالعاتداشتدقتباید.شدخواهدارسال

.بودخواهدشمابرعهدهآنازاستفادهسوءمسئولیت

سامانهدواربایدشماکاربریاطالعاتدریافتازپس:الکترونیکنامثبت-4
تصادیاقبنگاهخصوصدرتکمیلیاطالعاتبایدورودازپس.شویدنامثبت
اتاطالعتوانیدمیهمچنین.نماییدتکمیلسامانهاینهایفرمدرراخود
ازسپنهایتدر.نماییدویرایشایدکردهثبتنامثبتمرحلهدرکهپایه

.دهیدفشاررانهاییتاییدکلیدشدهخواستهاطالعاتهمهتکمیل





موبایلشمارهتایيد-1
.باشدیماجباریفعالسازیکدثبتباآنتاییدوموبایلشمارهثبت
مودیهمراهشمارهبرایرمزکدیکموبایلشمارهورودازپس

ردموقسمتدررادریافتیکدمودیبایستمیکهگرددمیارسال
نمایدکلیکرافعالسازیکدثبتگزینهونمودهثبتنظر

تایيد اطالعات هویتی مودی اصلی -2
در این مرحله اطالعات مودی اصلی از ثبت احوال استعالم می

شود



میاولیهاطالعاتویرایشگزینهرویبرکلیکبامودی
اطالعات)حقیقیاشخاصبراینیازمورداطالعاتبایست

اشخاصو(شغلنوعاتحادیه،کسب،پروانهکسبی،واحد
کت،شرنوعثبت،محلثبتی،اطالعات)هاتشکلوحقوقی
.نمایدثبترا(قدیماقتصادیشماره

پایهاطالعاتثبت-3
وباشدمیمشاهدهقابلشدهاستعالماطالعاتقسمتایندر

نیکالکترونامثبتفرآیندادامهانجامبرایبایستمیمودی
نمایداطالعاتتکمیلبهاقدام

شرکا/اعضااطالعاتثبت-4
مودیان می بایست اطالعات کامل اعضا و شرکاء خود را در این

.قسمت ثبت نمایند
رنگباشمااطالعاتدراشکاالتاطالعات،نواقصقسمتدر

میبعدیمرحلهبهورودمنظوربهاست،شدهمشخصقرمز
نماییدبرطرفراشدهدادهنمایشاشکاالتتمامیبایست



کاربریاطالعاتدریافتجهتنامثبتپيشنهاییتایيد
امنثبتپیشدررارنگقرمزهایپیغامتمامیشماکهزمانیتا

.نداردوجودبعدیمرحلهبهرفتنامکانننماییدمرتفعخود
نهاییتاییدکلیدنماییدبرطرفراقرمزمواردتمامیچنانچه

.نمودخواهیدمشاهدهرااطالعات
یکدرشمااطالعاتتمامیشده،عنوانکلیدفشردنازپس

اطالعاتاین.شدخواهددادهنمایشفشردهصورتبهصفحه
ردمواطالعاتچنانچه.باشدمینیزنامثبترهگیریکدحاوی
.اییدنمکلیکمجددرانهاییتاییدکلیدباشد،میشماتایید

تاراخوداطالعاتویرایشامکانکلیداینفشردنازپس
میخاطرهمینبهداشتنخواهیدسازمانیتکلیفتعیین

.گرددانجامدقتنهایتباکاراینبایست

ستاالزموباشدمیمهمبسیارمرحلهایندردریافتیکدرهگیری
دروفرایندانتهایتاکداین.باشیدداشتهامنیجایدرراآن

کتاییشمارهعنوانبهوبودهنیازموردمالیاتیهایسامانهازبرخی
العاتاطویرایشونامثبتپیشبهورودبرای.بودخواهدشمابنگاه

.داشتخواهیدرهگیریکداینبهنیازشمانیز



نامثبتومالیاتیالکترونیکخدماتویژهکاربریاطالعاتدریافتنحوه
:باشدمیزیرمواردشاملمرحلهایندرارزیابیاین.گرفتخواهدقرارارزیابیموردنامثبتپیشمرحلهدرشماشدهثبتاطالعات

.گرفتخواهدقرارسنجشموردآنهاصحتواستعالممربوطههایسازمانازشرکاواعضاهویتیاطالعات•

.گرفتخواهدقرارسنجشموردپستملیشرکتباشدهثبتقانونیاقامتگاهاطالعات•

درخودانونیقاقامتگاهمحلجغرافیاییموقعیتثبتدرلذاشودمیدادهتشخیصنقشهرویجغرافیاییموقعیتثبتطریقازمالیاتیحوزهکهنماییدتوجه

.نماییددقتبسیارنقشهروینامثبتپیشزمان

نامبتثسامانهدردرستمودیمالیاتیحوزهیاکلادارهشودباعثمورداینوننمایدمشخصدرستنام،ثبتپیشزماندرراجغرافیاییموقعیتمودیاگر

.مایدنمراجعهاستشدهثبتویبرایالکترونیکنامثبتدرکهمالیاتیادارهبهمشکلشدنبرطرفمنظوربهبایستمینگرددثبتالکترونیک

الحاصراخوداطالعاتوشدهنامثبتپیشسامانهواردمجددبایستمیوشدخواهدارسالشمابرایپیامکطریقازشدهثبتاطالعاتدرمغایرتهر:نکته

.نمایید

شددخواهیادآنهاازکاربریاطالعاتعنوانبهکهاطالعاتاین.شدخواهدارسالشمابرایعبورکلمهوکاربرینامحاویپیامکیکاطالعاتتاییدصورتدر

.داردکاربردکشورمالیاتیامورسازمانسیستمهایازبسیاریدر

.شویدالکترونیکینامثبتمرحلهواردمیتوانیدشماکاربریاطالعاتدریافتازپس



نامثبت

بهنیازنامثبتسامانهبهورودمنظوربه
اطالعاتاینکهباشدمیکاربریاطالعات

شپیمرحلهدر(عبورکلمهوکاربرینامشامل)
.استشدهدریافتنامثبت

ههمرابهملیشناسه/شمارهشاملکاربرینام
نیزعبورکلمه.بودخواهددیگرعددچند

.استبزرگوکوچکحروفازترکیبی
ثبتپیشسامانهمانندنامثبتسامانهبهورود

نمایشوملیشناسه/شمارهکردنواردبانام
.بودخواهدشماهاینامثبتلیست

اتنماییدکلیکنامثبتبهورودعبارتروی
.شوددادهنمایشکاربریاطالعاتورودصفحه



نآوضعيتپيگيریونامثبتنهاییتایيد

نامثبتسامانهدرنیازمورداطالعاتتکمیلازپس
هایینتاییدکلیدرنگقرمزهایپیغامتمامیرفعو

.بودخواهدمشاهدهقابل
دراشماطالعاتنهایی،تاییدکلیدفشردنازپس

هدخواقرارارزیابیموردکشورمالیاتیامورسازمان
حوزهدرکهفیزیکیپروندهبااطالعات.گرفت

رد.شدخواهددادهتطبیقباشد،میشمامالیاتی
کپیامطریقازموضوعمغایرتهرگونهبروزصورت

دوروباتوانیدمیشماورسیدخواهدشمااطالعبه
.اییدنمویرایشراناقصاطالعاتنام،ثبتسامانهبه
بهشماپروندهوضعیتاطالعاتتاییدصورتدر

اتیمالیخدماتازاستفادهوکاملنامثبتوضعیت
هاستفادامکانوضعیتایندرشما.رسیدخواهید

.داشتخواهیدراسازمانالکترونیکخدماتاز



ینچنمرتکباولباربرایشرکتاگر.داردهمراهبهپیامدهاییمربوطه،قوانینازسرپیچییااقتصادیکداخذازامتناع

.کندپرداختجریمهعنوانبهراخودمعامالتازحاصلسودبرابردوبایدقانونطبقشود؛خطایی

تکرار.دشومیپلمپماهسهمدتبهآناقامتمحلقانونطبقکند؛تکرارنیزدومباربرایراموردنظرتخلفشرکتچنانچه

.گرددمیحبسماهششتاسهبهشرکتمدیرانمحکومیتبهمنجرسومباربرایمذکورخطای





شدهhttps://my.tax.gov.irآدرسبهمالیاتیامورسازمانالکترونیکخدماتملیدرگاهواردابتدا
بتثوواردرامربوطهاطالعاتوشدهنامثبتسربرگواردایدننمودهنامثبتقبالکهصورتیدرو

ازسپ.نماییداستفادهورودسربرگازباشیدمیعبوررمزوکاربرینامدارایکهصورتیدرونمایید
.بفشاریدرا"کاربریپنلبهورود"دکمهکاربری،اطالعاتورود

https://my.tax.gov.ir/


شماهمراهشمارهبهرقمی6مصرفیکباررمزسپس

اردوراشدهپیامککدمرحلهایندرکهگرددمیپیامک

.بفشاریدراسامانهبهوروددکمهونموده

هاامهاظهانمنورویبردرگاه،راستسمتقسمتازمالیاتی،امورسازمانالکترونیکخدماتملیدرگاهبهورودازبعد

بهودوروپروندهانتخاب"دکمهرویبرشدهبازصفحهدر.نماییدمیانتخابرادرآمداظهارنامهسپسنموده،کلیک

دکمهابپروندههربرایکهاستمشاهدهقابلمربوطهایپروندهلیستشدهبازصفحهدر.نماییدکلیک"اظهارنامه

صفحهبه"100مادهتبصرهیاوعملکرداظهارنامهارسال"دکمهرویبرکلیکباوبودهمشاهدهقابل"پروندهجزئیات"

.داشتخواهیددسترسیمالیاتیاظهارنامهاصلی





،جدیداظهارنامهثبتبرایبایستمیکاربر
تخابانبا.نمایدانتخابرااظهارنامهثبتگزینه
.گرددمینمایانذیلپنجرهشدهذکرگزینه

را....اظهارنوعوفعالیتنوععملکرد،سال
"تایید"کلیدرویبرسپسونمودهانتخاب
.نماییدکلیک

حهصفپاییندروایجادجدیداظهارنامهتایید،کلیدانتخاببا
بربایستمیاظهارنامهتکمیلوثبتبرای.شودمیدادهنمایش

.نماییدکلیک"ویرایش"لینکروی



فقطصفحهایندر.باشدنمیتغییرقابلوشودمیدریافتنامثبتسامانهازخودکارصورتبهصفحهایندرشماهویتیاطالعات
غیردر.باشدمیالزامیدارستارههایبخشاطالعاتوروداستذکربهالزم.نماییدواردرافعالیت/شغلنوعبایستمی

.شدخواهیدمواجههابخشاینتکمیلضرورتبرمبنیخطاییپیغامبااظهارنامهارسالهنگامدراینصورت



مشخصات محل فعالیت اصلی

حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی



سامانهازکهبانکیهایحساباطالعاتتغییربهنیازصورتدر.گرددمیبارگذارینامثبتسامانهازبانکیهایحسابفهرست
تغییرجهت.نمایداقداماطالعاتاینتغییربهنسبتنامثبتسامانهطریقازبایستمینیست،تغییرقابلوشدهبارگذارینامثبت

.نماییدکلیکویرایشکلیدرویبربانکی،هایحسابموجودیاطالعات

حسابدهمانوبستانکارجمعبدهکار،جمعدوره،اولموجودی:شاملکهنماییدمیمشاهدهراباالپنجرهویرایش،کلیدانتخاببا
گرامیمؤدی.نماییدانتخابرامربوطهگزینهبایست،میباشدPOSدستگاهبهمتصلشمابانکیحساباینچنانچه.باشدمی

.نگیریدقرارمالیاتیامورسازمانریسکپرمؤدیانلیستدرتانماییددقتالذکرفوقپنجرهتکمیلدرلطفاً



اختصاصیتکمیل اطالعات 

آنجوابهکباشدمیشمااختصاصیاطالعاتبهمربوطسوالهاییشاملکهشودمیدادهنمایشزیرصفحه"ادامه"کلیدانتخاببا
پاسخد،خوکسبیواحدوضعیتوفعالیتبهتوجهباومطالعهراسواالتلطفاًباشد،می"کنیدانتخاب"فرضپیشصورتبه

نماییدانتخابراصحیح
هافرمیستبامیکهشودمیفعالبعدیمراحلدرشمابرایگزینههمانبهمرتبطهایفرم"بله"انتخابباوگزینههربهتوجهبا

بایستمیدبعمراحلدررامرتبطفرمهایونماییدمیمشاهدهرامرتبطپیامهایگزینههمانزیربرایبلهانتخاببا.گرددتکمیل
.نماییدتکمیل



تکمیل مجوزهای فعالیت

اتاطالع"مرحلهدرمحترممؤدی.باشدمیفعالیتمجوزهایبهمربوطاطالعاتشاملفرمایننماییدمیمشاهدهکههمانگونه
نمودهابانتخرابله"گزینه"باشید؟میمربوطمراجعازفعالیتمجوزدارایخودفعالیتبرایآیا"سوالبرایچنانچه"اختصاصی

مرجع،صدورتاریخمجوز،شمارهمجوز،نوعشاملذیلجدول.گرددمیفعالشمافعالیتمجوزفرمتکمیلبرایمرحلهاینباشید
در"ویرایش"دکمهبایستمیاطالعاتتکمیلبرایباشد،میعملیاتومجوزانقضایتاریخبرداری،بهرهشروعتاریخصدور،
میهاعالبازرگانی،کارخانه،کارت/کارگاهتاسیسمجوزکسب،پروانه:شاملکسبهایجواز.نماییدانتخابراعملیاتقسمت

....ویانبندانشگواهیبهرهبرداری،پروانهکارگاه،شناساییکارت،...ومعادنفروشواستخراجقراردادکارخانه،/کارگاهتأسیس
.باشدمی

:ودنمایش داده می شرو به رو پنجره "ویرایش"با کلیک بر روی کلید 
ر اطالعات مجوزهای فعالیت از سامانه ثبت نام بارگذاری گردیده و غی

قضاء قابل تغییر می باشد و فقط تاریخ شروع بهره برداری و تاریخ ان
مجوز را می توانید درج نمایید



فروشتکمیل اطالعات 

ایست صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود در این جدول می ب"ذخیره و ادامه"همانگونه که مالحظه می نمایید با انتخاب کلید 
ر و د"افزودن"اطالعات مربوط به فروش داخلی و خارجی خود را وارد نمایید و برای وارد نمودن اطالعات می بایست بر روی لینک 

. کلیک نمایید"ویرایش"صورت نیاز به اصالح اطالعات وارده، می بایست بر روی لینک 

امبوکدراظهارنامهاولمرحلهیانامثبتدرشدهثبتاینتاکدهایوشودمیدادهنمایشزیرپنجرهافزودن،لینکانتخاببا
فروشبالغموبایستمیپنجرهایندرضمناً.باشدمیانتخابقابلوگردیدهبارگذاریشدهمشخصتصویردرکهمربوطباکس

صورتبهجاریسالفروشخالصمبلغجمعاطالعات،ثبتازپس.نماییدواردراتخفیفاتوفروشازبرگشتوناخالص
یابدمیانتقالزیانوسودصورتجدولبهاتوماتیک



خدمات/درآمدناخالص پیمانکاری

رائها/پیمانکاریناخالصدرآمدبهمربوطاطالعاتصفحهایندرشودمینمایانشمابرایذیلصفحه"ادامه"کلیدانتخاببا
جدولبهاتوماتیکصورتبهشدهشناساییدرآمدکلجمعجدول،اینتکمیلصورتدر.شودمیوارد(خارجیوداخلی)خدمات
نماییددوارقسمتایندررانظرموردخدمتارائه/پیمانکاریناخالصدرآمدبتوانیدآنکهبرای.یابدمیانتقالزیانوسودصورت

.نماییدکلیک"افزودن"کلیدرویبربایستمی



در.شودمیدادهنمایشذیلپنجره"افزودن"کلیدانتخاببا
کلیدسپسوتکمیلرااطالعاتیفیلدهایشدهدادهنمایشپنجره

ماشکداینتافعالیتکدقسمتدر.نماییدانتخابرا"ذخیره"
.باشدمیانتخابقابلوشودمیبارگذاری

جداولصفحهپایینقسمتدرنماییدمیمشاهدهکههمانطور
قابلپیمانکاریناخالصدرآمدجمعوقراردادهاسایرجمع

پس.دنماییتکمیلراجداولاینتوانیدمیکهباشدمیدسترسی
خیرهذاطالعاتتا.نماییدکلیک"ذخیره"کلیدرویبرتکمیلاز

.گردد



بهای کاالی فروش رفته

بهتهرففروشکاالیشدهتمامبهایفیلدمبلغنهایتدرومیشودواردرفتهفروشکاالیشدهتمامبهایبهمربوطاطالعات
وجودیمازفروشآمادهکاالیشدهتمامبهایتفریقحاصلرفته،فروشکاالیشدهتمامبهای.میشودمنتقلزیانوسودصورت
ساختنجریادرکاالیموجودی"اطالعاتیفیلدهایاستتوضیحبهالزم.باشدمیسایرفیلد(تفریق)جمعودورهپایانکاالی

کاالیموجودی"و"دورهاولکاالیموجودی/شدهساختهکاالی"و"دورهپایانساختجریاندرکاالیموجودی"و"دورهاول
.شوندمیمنتقلجدولاینبهکاال،ومواردموجودیجدولاز"دورهپایان



خدمات/بهای تمام شده پیمانکاری 

تمامهایبکلجمعمبلغدرنهایتنماییدوواردبایستمیراخدمات/پیمانکاریشدهانجامکارشدهتمامبهایبهمربوطاطالعات
.میشودمنتقل"زیانوسودصورتجدول"بهخدمات/پیمانکاریشده



صورت سود و زیان
فروش،هایهزینهجمعناخالص،(زیان)سودعملیاتی،درآمدهایشاملزیانوسودصورتجدولنماییدمیمشاهدهکههمانگونه

عملیاتی،غیرهایهزینهودرآمدهاسایرخالصعملیاتی،(زیان)سودعملیاتی،هایهزینهودرآمدهاسایرخالصوعمومی،اداری
توسطسفیدرنگکادرهای.میشودواردزیانوسودوضعیتصورتبهمربوطاطالعاتفرمایندر.باشدمی..وویژه(زیان)سود

وفروشاطالعاتفرمازجاریسالعملیاتیدرآمدهای.گرددمیمحاسبهسیستمتوسطویژه(زیان)سودنهایتدروپرشدهمؤدی
دهشتمامبهای:میشودکسرردیفهمچنینوشودمیبارگذاریردیفایندروشودمیاستخراجخدمات/پیمانکاریناخالصدرآمد

خدمات/پیمانکاریشدهانجامکارشدهتمامبهایورفتهفروشکاالیشدهتمامبهایهایفرمازجاریسالعملیاتیدرآمدهای
شتهگذسالعملکرددرجدولایناطالعاتصورتیکهدراست،توضیحبهالزم.شودمیبارگذاریردیفایندروشودمیاستخراج

جاریالسویژه(زیان)سودبهمربوطاطالعاتهمچنین.گرددمیبارگذاریمربوطهفیلدهایبرایقبلسالستونباشد،شدهتکمیل
.گرددمیمنتقلمالیاتمحاسبهجدولبه



ترازنامه

.نماییدواردصفرراارقامازیکیباشیدنمیمبلغیهیچابرازبهمایلصورتیکه.شودمیواردترازنامهبهمربوطاطالعاتصفحهایندر
ؤدیمشخصعهدهبرجدولایندرصفرعددورودمسئولیتاستذکربهالزم.باشیدنمیاطالعاتارسالبهقادراینصورتغیردر

بایستمیصفحهایندر.شودمیبارگذاری"کاالوموادموجودی"مرحلهفرمازکاالوموادموجودیفرمایندرضمناً.باشدمی
نیزکدامهرکهباشدمیها"بدهیومالکانهحقوق"و"هادارایی"بخشدوشاملفرماین.نماییدواردراترازنامهبهمربوطاطالعات

باشد،دهشتکمیلگذشتهسالعملکرددرجدولایناطالعاتصورتیکهدراست،توضیحبهالزم.باشندمیاطالعاتیفیلدهایدارای
.گرددمیبارگذاریمربوطهفیلدهایبرایدورهابتدایستون



مالیاتمحاسبه 

قابلمبلغوگرددمیانجاممالیاتمحاسباتصفحهایندر

یا)رنگیکادرهایمقادیر.گرددمیمحاسبهمؤدیبرایپرداخت

میمحاسباتییاگردندمیتکمیلدیگرجداولازیا(فعالغیر

سودلغمبمثالبرای).نیستندمؤدیتوسطتغییرقابلوباشند

ریمقادیورودبرای.(یابدمیانتقالمربوطهجدولازویژه(زیان)

وطهمربجدولبهتوانیدمیگردندمیمنتقلدیگرجداولازکه

رودوازپس.نماییداقدامارقاماینورودبهنسبتوکردهمراجعه

دشخواهدمنتقلبخشاینبهاتوماتیکصورتبهمقادیراین



این اظهارنامهپرداختی 

افهاضبرایضمناً.گرددمیبارگذاریقسمتایندرباشدداشتهاظهارنامهاینبرایشدهوصولوپرداختیقبوضمؤدیچنانچه
"زودناف"کلیدرویبرتوانیدمیاست،نشدهدادهنمایشجدولایندروایدنمودهپرداختاظهارنامهاینبرایکهقبوضینمودن
نماییدثبترااظهارنامهاینبهمربوطپرداختیقبوضونماییدکلیک



تهیه کننده این اظهارنامه

باشدیقانوننمایندهیامؤدیتواندمیکهاظهارنامهکنندهتهیهمشخصاتبایستمینماییدمیمشاهدهکهفرمیدرصفحهایندر
.نماییدکلیک"ادامهوذخیره"کلیدرویبرنهایتدرونمودهوارداطالعاتدیگرباهمراه



تقسیط

نقدیپرداختمبلغبایستمیشما.شودمیدادهنمایش"پرداختقابلمالیاتمانده"میزانباشیدمالیاتمشمولکهصورتیدر
مید،باش"پرداختقابلمالیاتمانده"میزانازکمترشدهواردنقدیپرداختیمالیاتمبلغچنانچهونماییدتعیینرانظرمورد

صدورییدتا"کلیدرویبربایستمیمنظوربدین.نماییدمیمشخصراخودنظرموردقسطتعدادوتقسیطرابدهیماندهتوانید
قابلمبلغتوانیدبتاگرددمینمایانشمابرایصفحههمانپاییندرجدولی،"قبضصدورتایید"کلیدانتخاببانمایید،کلیک"قبض

ازبیشتربایستمیمؤدینقدیپرداختیمالیاتمبلغاستتوضیحبهالزم.نماییددرجرااقساطتعدادتمایلصورتدروپرداخت
.باشدمیقسط6حداکثراقساطتعداد.شدنخواهدپذیرفتهمبلغآناینصورتغیردرباشدپرداختقابلمالیاتماندهدرصد40



ثبت نهایی

ثبترتصودرصفحهپاییندر"نهاییثبت"کلیدرویبرکلیکبا.شودمیدادهنمایشذیلصفحه"ادامه"کلیدانتخاببا

هارنامهاظچنانچهنمایید،بررسیمجددارااظهارنامهاطالعاتلطفاً.گرددمیدریافتبفردمنحصر"رهگیریکد"اظهارنامه،نهایی

:شودگرفتهنظردرذیلمواردباشدداشتهقانونیمقررموعددرتغییراتبهنیاز

میدادهتخصیصجدیدرهگیریکدمجددنهاییثبتازپسونماییداستفادهرهگیریکددریافتازپسویرایشکلیداز

؛گرددمیباطلقبلیاظهارنامهرهگیریکداستبدیهیصورتایندروشود

مربوطهاظهارنامهدارید،را100مادهتبصرهازاستفادهیامشمولگروهتغییربهنیازرهگیریکددریافتازپسکهصورتیدر

نمایید؛اقدامسپسونمودهحذفرا

ندارد؛وجودویرایشامکانقانونیموعدازپس

باشدمیفراهمقبضصدورامکانرهگیریکددریافتازپس.

ردباوشودمیدادهنمایششمابرایصفحههمینپاییندرراهاخطافهرستباشد،دادهرخخطاهاییقبلمراحلدرچنانچه

.نماییدنهاییثبتراخوداظهارنامهبتوانیدتانمودهخطارفعراشدهدادهنمایشخطاهایتمامیگرفتننظر



:استیلذشرحبهمی باشدجداگانه اینرخدارایقانوناینمقرراتطبقکهمواردیاستثنایبهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ

(%15)درصدپانزدهنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(500،000،000)میلیونپانصدمیزانتا•

نرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(1،000،000،000)میلیاردیکمیزانتاریال(500،000،000)میلیونپانصدمازادبهنسبت•

(%20)درصدبیست

(%25)درصدپنجوبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(1،000،000،000)میلیاردیکمازادبهنسبت•

مشمولابرازیدرآمدبهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش(%10)درصددههرازایبه-تبصره

اینازبرخورداریشرط.شودمیکاستهمذکورنرخهایازدرصدواحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیات

.استیمالیاتامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرمربوطهمالیاتیاظهارنامهتسلیموقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیف



معافیت های مالیاتی
ریال1394138،000،000سال

ریال1395156،000،000سال

ریال1396180،000،000سال

ریال1397216،000،000سال

ریال1398258،000،000سال

ریال1399288،000،000سال

ریال1400360،000،000سال

السدرفوقمبالغازکمتریامساویحقیقیاشخاصساالنهدرآمدکهصورتیدر:توجه
یممعافمالیاتپرداختازماهخردادپایانتااظهارنامهارسالشرطبهباشدمذکورهای

.باشند



قانون ماليات مستقيم 155ماده 
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سـال خـتم

نمی کند می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال  مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق

ه و درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیـرد و موعـد تسـلیم اظهارنامـه و ترازنامـ

.حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی  می باشد



اجراییآیین نامه

مستقیممالیات هایقانونمکرر(169)ماده(5)تبصرهموضوع

مورخ230٫41997شماربخشنامه1394تیرماه31مصوباصالحی

6مورخ200٫10574شمارهپیشنهادبراساس،1395بهمن ماه2

رامووزرایتصویببهکهکشورمالیاتیامورسازمان1396مهرماه

جدولازبخشیاست،رسیدهدادگستریوداراییواقتصادی

.گردیداصالحمذکورنامهآیین(8)مادهموضوع

1396مهرماه26مورخ152637شمارهاصالحیهمتنپیوستبه

دمفاسایراستذکربهالزممی شودابالغالزماقدامواطالعجهت

باقیخودقوتبهکماکانمذکورآیین نامه(8)مادهموضوعجدول

است

http://www.accpress.com/news/1395/11/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B9/


قانون ماليات مستقيم 132ماده 
مـدارک روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسـناد ومالیات با نرخ صفر منظور از -الف

شور حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی ک

دارک و می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مسـتندات، مـ

.اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود
کارینیرونفرپنجاهازبیشدارایکهمادهاینموضوعمراکزسایروخدماتیوتولیدیواحدهایبرایصفرنرخبامالیات-ب

افزایش(%50)درصدپنجاهحداقلراخودشاغلکارنیرویقبلسالبهنسبتهرسالمعافیت،دورهدرچنانچهباشندشاغل

درکارنیرویاشتغالافزایشهمچنینوشاغلکارنیرویتعداد.می شوداضافهیک سالکارکنانافزایشسالهرازایبهدهند،

محققنکارکنااجتماعیتأمینبیمهفهرستبهمربوطمدارکواسنادارائهواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتأییدباواحدهر

ند،باشکردهاستفادهبنداینمالیاتیمشوقازکهبعدسالدرمذکورافزایشحداقلازکارنیرویکاهشصورتدر.می شود

وبمحسکاهشمی شوندمستعفیوبازخریدبازنشسته،کهافرادی.می شودوصولومطالبهکاهش،سالدرمتعلقمالیات

.نمی گردد



قانون ماليات مستقيم 132ماده 
ی دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صـنعت-پ

ر یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا منـاطق ویـژه اقتصـادی در منـاطق کمتـ

.توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعـال در منـاطق آزاد و سـایر منـاطق کشـور-ت

یـان اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حسـاب سـود و ز. تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است

.طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود

کلیه این حکم در مورد. مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد-ژ

.احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است

سـال کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در ایـن مـاده از ابتـدای-1تبصره 

.اجراء می شود1395



مادهذیل(1)تبصرهو(143)،(142)،«آن(ز)و(ب)،(الف)بندهایاستثنایبه»(139)،(134)،(133)مواددرمذکورمعافیت هایمکررـ146دهما

.می شودمنظورصفرنرخبهمالیاتبه عنوان(مکرر143)

کشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهمقررموعددرقانوناین(95)مادهموضوعمدارکواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائهـ1تبصره

دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(85)مادهمطابقکهقانوناین(139)ماده(ح)بندموردبه جزمی نمایداعالم

واشدمی بقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهوصفرنرخازبرخورداریشرطمی شودعمل4/12/1393مصوب(2)

ردمقررمجازاتوجریمهمالیات،مشمولقانوناینضوابطواحکاممطابقمودیمذکور،مدارکواسنادیاودفاتراظهارنامه،ارائهعدمصورتدر

.نمی باشدجاریقانوناین(139)ماده(ز)و(ب)،(الف)بندهایو(145)و(144)موادمشموالنخصوصدرتبصرهاینحکم.می شودقانوناین

واداریاجرائی،ظرفیت هایایجادبامتناسبوتدریجیبه صورتقانوناین(81)مادهمشمولحقیقیاشخاصدرخصوصتبصرهاینحکماجرای

.بودخواهدکشورمالیاتیامورسازماناعالمحسب

ش بینیپیسنواتیبودجهدرهمه سالهکهخرجی-جمعیاعتبارمحلازمادهاینموضوعصفرنرخبهشدهمحاسبهمالیاتیاعتبارمعادلـ2تبصره

درنیازردمواعتباراتکهصورتیدرومی شودتلقیتخصیص یافتهتبصرهاینموضوعاعتبارات.می شودمنظورمذکوراشخاصحساببهمی شود

باربوط،ممنابعمتقابالویادشدهخرجی-جمعیاعتبارمبلغباشدسالهمانکشورکلبودجهقانوندرمصوبمبلغازبیشترمالیسالیک

.استافزایشقابلاسالمیشورایمجلستصویبووزیرانهیأتتصویبدارایی،واقتصادیاموروزارتپیشنهاد



قانون مالیات مستقیم 162ماده 

تمعاً مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجدر 

.یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود



(براساس آخرین اصالحات )قانون مالیات مستقیم 177ماده 

یک با اخذ مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفک

پرونـده در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتـب را در. رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند

م تسـلی. مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذی ربـط ارسـال دارد

واهـد اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربـوط خ

ربوط حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان م. بود

.  تسلیم نماید خواهد بود

رات هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقـر-1تبصره 

ا تعطـیالت مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی  گردد اولین روز بعـد از تعطیـل یـ

. مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد



شرکت هاییوموسساتهمچنینودارنداقامتایرانازدرخارجکهمودیانیمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیمـ2تبصره

.بودخواهدآنهانمایندةعهدةبهباشندایراندرنمایندهدارایچنانچهاست ،کشورازخارجدرآنهااصلی مرکزکه

اعالممحلمالیاتیامورادارةبهکتبارامراتبفعالیت شروعتاریخازماهچهارظرفمکلفندمشاغلصاحبانـ3تبصره

محرومیتموجبنیزوقطعیمالیات(%10)درصدده معادلجریمه ایمشمولمقررمهلتدرفوقتکلیفدادنانجامعدم.نمایند

مشاغلیانصاحبمورددرحکماین.بودخواهدمالیاتیامورادارة توسطشناساییتاریختامالیاتیمعافیت هایوتسهیالتازکلیه

.بودنخواهداست ،صادرگردیدهفعالیتمجوزیاپروانهذیربطمراجعطرفازآنها برایکه



(براساس آخرین اصالحات )قانون مالیات مستقیم 178ماده 

به وسیله در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد

.اهد شداداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خو



09143554707: دکتربیگ زاده
09127084534

09141595068:                    1کارشناس 
09148397784:                  2کارشناس

khebreh.arta@yahoo.com

ارانمهربای مشاوره اظهراه اهی ارتباطی 



رم هیئت رییسه و هیت ریاست محترم سازمان و اعضائ محت با سپاس از
کاران  ززی مدریه سازمان  هم می سازمان رد امور مالی و روابط عموع


